4x4 HDMI Matrix Video Schakelaar Splitter met Audio en RS232
Productcode: VS440HDMI

Met de VS440HDMI 4x4 HDMI Audio/Video Matrix Schakelaar/Splitter (met Audio en RS232) kunt u tot
4 afzonderlijke HDMI- of DVI-ingangen (DVI via een HDMI-naar-DVI-adapter - niet inbegrepen) met
audio verdelen over 4 verschillende schermen of projectoren.Deze matrix-schakelaar kan worden
bediend via handige druktoetsen en RS232 pc-software en stelt u in staat elke ingang en de
bijbehorende audio afzonderlijk te schakelen. Dit betekent dat er verschillende audio/videobronnen
kunnen worden weergegeven op elke uitgang, of een enkele bron op meerdere uitgangen, voor
maximale flexibiliteit.De schakelaar is voorzien van een LCD-display op het voorpaneel om
gemakkelijk de status in de gaten te houden, en een meegeleverde afstandsbediening en
IR-verlengmodule voor een eenvoudige bediening op afstand.De HDMI-schakelaar is ontworpen voor
een maximale functionaliteit en een effectief gebruik van beschikbare ruimte en kan losstaand worden
gebruikt of gemonteerd in een 19 inch rack met behulp van de (inbegrepen) rack-oren.Met 2-jaar
garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Ideaal voor het schakelen tussen meerdere bronnen in testlaboratoria, televisiestudio’s,
automatiseringsafdelingen en helpdesks
• Perfect voor narrowcasting in de detailhandel waarbij er meer dan één mediaspeler of PC dient te
worden aangesloten
• Stel stagiaires / studenten in staat mee te kijken op uw scherm en schakelen ze dan weer terug naar
hun eigen scherm zodra de demonstratie voorbij is

• Toon multimediapresentaties waarbij er op een ander scherm achtergrondinformatie wordt
weergegeven bij zakelijke besprekingen, in conferentieruimtes of op beurzen
• Neem de volledige controle over uw audio/videobronnen en beeldschermen / projectoren - zet een
willekeurige bron op een willekeurig scherm

Eigenschappen
• Met de meegeleverde software kunt u 4 verschillende schermcombinaties opslaan
• Vier pc's / mediaspelers kunnen vier beeldschermen van video voorzien
• Bewaren en oproepen van schermcombinaties mogelijk via druktoetsen op het frontpaneel
• Aan te sluiten op DVI-beeldschermen met behulp van een HDMI-naar-DVI-adapter (afzonderlijk
verkrijgbaar)
• Voorzien van eenvoudig te bedienen selectietoetsen op het voorpaneel
• Ondersteunt resoluties tot 1920x1200 of 1080p
• Maximaal 10 m kabellengte
• LCD-scherm op het voorpaneel voor het gemakkelijk in de gaten houden van de status
• Inclusief afstandsbediening en IR-uitbreidingsmodule
• RS232-interface voor pc-bediening

Hardware
Garantiebeleid

2 Years

AV-ingang

HDMI

Poorten

4

AV-uitgang

HDMI

Bekabeling

HDMI

Audio

Ja

Rack-monteerbaar

Ja

Maximale kabellengte

32.8 ft [10 m]

Prestaties

Ondersteunde
resoluties

1920x1200 or 1080p

Ondersteuning
breedbeeld:

Ja

Bandbreedte

225MHz

Type connector(en)

DB-9 (9-polig, D-Sub)

Connector A

HDMI (19-polig)

Connector B

HDMI (19-polig)

Inclusief
voedingsadapter

Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning

100 - 240 AC

Ingangsstroom

0.6A

Uitgangsspanning

12V DC

Uitgangsstroom

1.5A

Polariteit pin midden

Positief

Stekkertype

M

Vermogensopname

18

Bedrijfstemperatuur

0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Opslagtemperatuur

-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

Vochtigheid

0~95%

Kleur

Zwart

Type behuizing

Staal

Connector(en)

Voeding

Gebruiksomge
ving

Fysieke
eigenschappen

Lengte product

17.3 in [44.0 cm]

Breedte product

7.3 in [18.5 cm]

Hoogte product

1.7 in [42.0 mm]

Gewicht product

5.2 lb [2.4 kg]

Package Length

22.9 in [58.1 cm]

Package Width

10.4 in [26.3 cm]

Package Height

3.5 in [90.0 mm]

Verzendgewicht
(verpakt)

6.9 lb [3.1 kg]

Meegeleverd

HDMI-matrix-schakelaar

Verpakkingsinf
ormatie

Wat wordt er
meegeleverd

1,83 m RS232 kabel
Infrarood-afstandsbediening
IR-extender
AAA-batterijen
Rackmontagebeugels
Schroeven voor rackmontagebeugels
Universele voedingsadapter (VS/GB/EU/AU)
Software-CD
Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

